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Pieteikums garantijas izsniegšanai 

Informācija par klientu 

Klients 
vārds, uzvārds — fiziskām personām / nosaukums — juridiskām personām 

Adrese 
deklarētā — fiziskām personām / juridiskā — juridiskām personām 

Konta Nr. LV     AIZK  

Kontaktpersona Tālrunis 

Informācija par garantijas saņēmēju 

Garantijas saņēmējs 
vārds, uzvārds — fiziskām personām / nosaukums — juridiskām personām reģistrācijas numurs vai datums, reģistrācijas iestāde 

Juridiskā adrese 

Garantijas saņēmēja 
banka Kods 

nosaukums SWIFT  

adrese 

Garantijas noteikumi 

Summa 
summa (cipariem un vārdiem) valūtas kods 

Beigu termiņš 
 

diena mēnesis gads 

Garantijas forma maksājuma garantija (payment guarantee)  avansa maksājuma garantija (advance payment guarantee) 

piedāvājuma garantija (bid bond)  izpildes garantija (performance bond) 

cita  

Garantijas veids apstiprināta neapstiprināta 

Garantijas valoda latviešu angļu krievu 

Datums 
 

diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs 

 

autorizācijas kods 



Pieteikums garantijas izsniegšanai  
   

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / VEI.158 / 08 / 27.03.2017.       2/3 
 

 Garantija jāizsniedz  nosūtot uz saņēmēja banku ar SWIFT starpniecību1  

   nosūtot pa pastu uz adresi:        
    norādiet adresāta pasta adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru  

 
        

   nododot klientam personiski  
 
 Informācija par darījumu  

 Darījuma apraksts        
  preces, pakalpojuma, konkursa priekšmeta apraksts  

 
       

 

 Darījuma dokuments        
  līguma, konkursa nolikuma vai cita darījumu reglamentējošā dokumenta Nr. un datums  

 
Papildu informācija       

 

 Pielikumā        
 
 Komisijas  

 ABLV Bank, AS komisijas apmaksā  klients  garantijas saņēmējs2     

 Korespondentbankas (apstiprinātājbankas)   klients  garantijas saņēmējs     
 komisijas apmaksā         

 Saņēmēja bankas komisijas apmaksā  klients  garantijas saņēmējs     
 
 Garantijas saistību izpildes segums  

  Lūdzu atvērt seguma kontu par summu        

 

       
   summa (cipariem un vārdiem)  valūtas kods  

 Līdzekļu avots  klienta līdzekļi norēķinu kontā 

  

  

 cita klienta līdzekļi norēķinu kontā Nr. 

 LV     AIZK                              
 

 avansa maksājums (tikai avansa maksājuma garantijas gadījumā)  

  Lūdzu izmantot kredītlīdzekļus saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.                

 

       
     summa (cipariem)  valūtas kods  
 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   autorizācijas kods  

 

 
1 Iespējams tikai gadījumā, ja garantijas valoda ir angļu. 
2 Iespējams tikai gadījumā, ja garantiju saņēmējam sūta ar SWIFT starpniecību. 
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 Apstiprinājums  

 

Apliecinu, ka apzinos atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Esmu informēts, ka pieteikumā sniegtas nepatiesas vai 
nepilnīgas ziņas ir pamats bankai atteikties no garantijas līguma izpildes un ir pamats krimināllietas ierosināšanai pret ziņu iesniedzēju vai 
pieteikuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 177. pantu vai 210. pantu. 

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es piekrītu šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, kā arī manu personas datu saņemšanai no 
trešajām personām un to apstrādei. 

Esmu informēts, ka bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumos noteiktajos gadījumos. Esmu informēts par privātpersonu un juridisko personu tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas iekļauta 
Latvijas Bankas Kredītu reģistrā. Ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas tīmekļa vietnē: 
www.bank.lv. 

Piekrītu, ka banka saņem jebkādu informāciju par klienta saistībām un to izpildi, kas tiek glabāta jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots 
saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē, visā laikposmā, kas nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto 
laikposmu. Tāpat piekrītu, ka banka iekļauj jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē 
ziņas par klienta saistībām un to izpildi. Esmu informēts, ka attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem 
kredītinformācijas biroja dalībniekiem, kuriem klients būs sniedzis savu piekrišanu informācijas saņemšanai  

 
Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos 
pilnībā saprotu un apņemos ievērot.    

   klienta paraksts, zīmogs  

 Datums                   
 

                
 

 
  diena mēnesis gads autorizācijas kods  

 Parakstīšanas vieta        
  pilsēta un/vai valsts  

 
 Bankas atzīmes  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads bankas darbinieka paraksts, zīmogs  
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